


Een herinnering aan 

<Rjan SteCcz-Lurvink, 

Rian werd op 22 mei in het jaar 1947 in 
Enschede geboren. Ze groeide uit tot een leuk, vlot 
meisje. Toen ze de schoolleeftijd bereikt had, kreeg 
ze een hartsvriendinnetje. Samen hebben ze vele 
ondeugende streken uitgehaald waarvan later vaak 
nog sprankelende verhalen werden verteld. Na de 
middelbare schooljaren werd ze door haar ouders 
naar de kweekschool : "De Voorzienigheid" in 
Steenwijkerwold gestuurd . Hier trof ze een 
medeleerling die verliefde gevoelens bij haar 
teweeg bracht. 
Deze Oscar Stelcz, werd de liefde van haar leven. 
Samen zijn ze aan de Bredenhorst in Deventer aan 
hun eigen huwelijksweg begonnen. 
Het waren geweldige jaren waar, naast hun 
werkkring in het onderwijs, van de vele ontdek
kende vakantiereizen met hun Morrisje 
{Koekblik) werden genoten. 
Na thuiskomst vertelden ze indrukwekkende 
verhalen. Ook werden, door de jaren heen, met 
familieleden steeds verrassende vakantiedagen 
doorgebracht. 
Samen met haar man brachten ze bij feesten, 
familiesterrenslagdagen en de vele familie
bezoeken hun specifieke vrolijke humor mee. 

Beiden hebben het verdriet om geen kinderen te 
kunnen krijgen in hun leven op hun eigen manier 
verwerkt. Vaak werd er met de neefjes en nichtjes 
intens gespeeld. Een hele grote intens verdrietige 
klap kreeg Riante verwerken toen haar Oscar op 
25 mei 1993 plotseling kwam te overlijden. 
Een moeilijke tijd brak aan, maar haar wilskracht en 
doorzettingsvermogen gaven dat ze op haar eigen 
manier weer zin aan het leven wilde gaan geven. 
Vele hobby's ontdekken gaven een goede 
tijdsbesteding. Het moment in september 2007 
kwam dat ze weer terug wilde naar haar 
geboortestad Enschede. Hier verergerde haar 
suikerziekte en allerlei andere ongemakken gaven 
dat vele ziekenhuisbezoeken, samen met haar broer 
Jos, ondernomen moesten worden. Zaterdagavond 
2 december kwam de vrese lij ke ontdekking dat zij 
reeds enkele dagen ervoor in bed was overleden. 
Op woensdagavond 6 december in 
uitvaartcentrum Vrede hof in Enschede was er 
gelegenheid om afscheid van haar te nemen. 
Donderdagmiddag 7 december hebben wij , na een 
afscheidsviering in uitvaartcentrum Roelofs in 
Deventer, haar wens vervuld om haar bij haar 
echtgenoot in het graf te leggen. 

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij U 
hartelijk danken, 

Harrie, Els, Jos, Corry, neven en nichten. 


